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ORDE VOOR DE DIENST OP GOEDE VRIJDAG 
2 april 2021 in de Slangenburgse kerk

Thema: DE WEG NAAR HET LICHT

We lezen het verhaal van Jezus’ lijden en sterven uit het evangelie van Marcus. De staties zijn ge-
maakt door Ada Westra, Jan Drenthel, Ina Wevers, Ella Schilder, Margreet Dorleijn, Anneline
Slaager, Geertrui Rijnberk, Karin Wensink, Wilma Broeze, Astrid van Haren, Els Lotterman en Helma
van Loon. De teksten zijn geschreven door Astrid van Haren en Helma van Loon.

Voorganger: ds. Helma van Loon
Organist: Sietse Strating
Lector: Karin Wensink
Zangers: Els van den Nouland en Cor Bruggink (speelt ook fluit)

We beginnen de dienst in stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft

en niet, nooit los zal laten het werk van zijn handen.
In, door en uit zijn genade leven wij.
De Heer zal met ons zijn. Amen.

Lied: Toen het uur was aangebroken (Els)

1 Toen het uur was aangebroken dat hij werd verheven
die tot mensen heeft gesproken om de weg te gaan,
die de Wet en de Profeten ons hebben gewezen,
is hij zelf de weg geworden die wij mogen gaan.
Zie de mens, nieuwe Adam, zoon van God: onze herder en Heer.

2 Hij die tot ons heeft gesproken, vol van Geest en leven,
die als brood zich heeft gebroken, ons heeft voorgedaan
wat de Wet en de Profeten hebben voorgeschreven,
is voor ons de stem geworden die ons op doet staan.
Zie de mens, nieuwe Adam, zoon van God: onze herder en Heer.

Inleiding

Gebed
1. JEZUS IN GETSEMANE

Lezen: Marcus 14: 32-42
Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier
zitten, terwijl ik ga bidden.’ Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich on-
rustig en angstig worden en zei tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ Hij liep
nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voor-
bij mocht gaan. Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar
laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te
slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat
jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ Weer ging hij
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weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw
te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden.
Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en
te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de
zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’

Stilte

Tekst: Vrienden... vrienden?
Ze kennen me niet, begrijpen het niet...
Ze weten niet hoe ze nabij kunnen zijn...
Ze snappen er helemaal niets van.
Maar is dat zo gek?
Dit is mijn weg.
De weg die ik moet gaan, ja, moet gaan...
Ten diepste niet alleen, niet alleen.
Kom, we gaan...

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet (Els en Cor)
(vertaling: Blijf hier en waak met mij, waak en bid)

2. JEZUS VERRADEN DOOR JUDAS

Lezen: Marcus 14: 43-46
Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in gezelschap van een met
zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten
was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene die ik kus,
die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking.’ Toen hij eraan kwam,
liep hij recht op Jezus af, zei: ‘Rabbi!’ en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. 

Stilte

Tekst: Een kus? Kan het nog erger?
Hoezo een kus? Kon dat niet anders?
Valse innigheid... 
We waren toch vrienden?
Ik had je zo lief. Ik heb je zo lief.
Ik weet het niet meer. 
Wat is liefde? Waar ging het mis?
Ik ben zo verschrikkelijk in de war.

Muziek: baspartij uit ‘Ich will hier bei dir stehen’ van Johann Sebastian Bach (Cor)

3. JEZUS VOOR HET SANHEDRIN

Lezen: Marcus 14: 53-64
Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om te worden voorgeleid, en alle hoge-
priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. Petrus volgde hem op een afstand tot op
de binnenplaats van het huis van de hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich
warmde aan het vuur.
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De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te
laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet;
want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend.
Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring: ‘We hebben hem horen zeggen: “Ik zal
die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in drie dagen een andere opbouwen die niet
door mensenhanden gemaakt is.”’ Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet af-
doende. De hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat
deze getuigen zeggen?’ Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester
hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensen-
zoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de
hemel.’ De hogepriester scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U
hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Allen oordeelden dat hij schuldig was en de
doodstraf verdiende.

Stilte

Tekst: Rechtspraak, hoezo rechtspraak?
Zogenaamd een eerlijk proces.
Het vonnis staat al vast.
En het bewijs geeft Jezus zelf:
Jezus Messias, Zoon van de Gezegende, ja, dat ben ik.
Tja... Allen oordeelden dat hij de doodstraf verdiende.
Wat kun je nog zeggen, ertegenin brengen?

Lied: LB 558: 6 en 7 (Els en Cor)

6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

7 Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt Ge.uw geding beslecht, Kyrie eleison.

4. JEZUS VERLOOCHEND DOOR PETRUS

Lezen: Marcus 14: 66-72
Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester
voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: ‘Jij was ook bij die Jezus van
Nazaret!’ Maar hij ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat
je bedoelt.’ Hij ging naar buiten, naar het voorportaal, en er kraaide een haan. Toen het meisje hem
daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders: ‘Hij is een van hen!’ Maar hij ontkende het
weer. En algauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: ‘Je bent wel degelijk een van hen, jij komt
immers ook uit Galilea.’ Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die man over wie jullie het
hebben niet!’ En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus
tegen hem gezegd had: ‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal ver-
loochenen.’ En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen.

Stilte
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Tekst: Ik wilde bij Jezus blijven, altijd en overal.
Ja, ja! Hij was, is alles voor mij.
Maar toch, toch hoorde ik mezelf zeggen:
‘Nee, nee, ik hoor er niet bij, niet bij hem, nee...’
Ik moest wel, anders...
Dat begrijp je toch wel?
Wat zou jij hebben gedaan?
Ik was zo bang, zo vreselijk bang...
En toen kraaide die haan.
Jezus wist het, weet het van mij...

Lied: LB 962 (Els)
Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb,
wat mij gedaan werd, wat ik misdaan heb,

wat ongezegd bleef, wat onverzoend bleef,
wat niet gekend werd, wat ongebruikt bleef,

al het beschamende, neem het van mij
en dat ik dit was en geen ander – 

dit overschot van stof van de aarde,
dit was mijn liefde.
Hier ben ik

5. JEZUS VOOR PONTIUS PILATUS

Lezen: Marcus 15: 1-14
’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele
Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem
over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’
De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom
antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’ Maar Jezus zei helemaal niets
meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene
vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen
met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok
naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hun:
‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit
afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Bar-
abbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de
koning van de Joden noemt?’ En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ riepen ze. Pilatus
vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’

Stilte

Tekst: ‘Kruisig hem’. Je kunt het volk alles laten zeggen, zo lijkt het wel.
Ze zeggen het allemaal, heerlijk om even samen te schreeuwen.
Dus ja, dan doe ik ook maar mee.
Klinkt lekker: ‘Kruisig hem, kruisig hem’.
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Maar wat zeg ik dan? 
Hij mag niet gekruisigd worden.
Geen mens mag gekruisigd worden.
Toen niet, nu niet, nooit niet.
Maar het gebeurde wel. Het gebeurt wel.
De macht van het volk.
Ben ik een meeloper? Ben jij een meeloper?

Stilte

6. JEZUS GEGESELD

Lezen: Marcus 15: 15
Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om ge-
kruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

Stilte

Tekst: Je wilt het niet zien en eigenlijk ook gewoon niet weten.
Hoort dat er nu echt bij?
Wat is dat toch, 
dat mensen er niet voor terugdeinzen om andere mensen te slaan,
kapot te slaan?
Wat is er met die mensen?
Hoe laag kun je zijn of worden in het leven, door het leven?
Ik wil het niet zien.
Maar ik weet ervan. Het schijnt te gebeuren. 
Het houdt maar nooit op.

Muziek: Were you there when they crucified my Lord?

7. JEZUS MET DOORNEN GEKROOND

Lezen: Marcus 15: 16-19
De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort
bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten
hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ Ze
sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem.

Stilte

Tekst: Wat is erger: geslagen of bespot worden?
Woorden die je kleineren, jou volkomen onderuit halen,
belachelijk maken, onmogelijk maken:
Ha, ha, jij de koning, dat kun je toch niet menen...
Die kroon staat je goed, zeg.
Doet het zeer: koning zijn?
Rechtop staat hij, 
volkomen gericht op het licht,
de weg naar het licht.
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Ja, hij is de koning.
Ze krijgen hem niet kapot,
de mensen die het licht in de weg staan,
tasten in het duister.
Ze weten niet wat ze doen.

Lied: LB 558: 8

8 Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison.

8. JEZUS NAAR BUITEN GEBRACHT

Lezen: Marcus 15: 20b
Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen.

Stilte

Tekst: Iemand keert zich af.
De wereld kijkt weg.
En ik? 
Met zijn kruis?
En ik?
Met mijn kruis?

9. JEZUS OP WEG NAAR GOLGOTA

Lezen: Marcus 15: 21
Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alex-
ander en Rufus, om het kruis te dragen.

Stilte

Tekst: Ik werd gegrepen,
ze sleurden me mee.
Ik moest dat kruis dragen.
Hoezo ik? 
Waarom stond ik daar ook?
Ik wilde het niet, maar toch...
Ik werd gegrepen, voorgoed gegrepen.

Lied: LB 561: 1, 2, 3 (Els en Cor), 4 en 5 (gesproken)

1 O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort

en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.
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4 O Liefde uit de eeuwigheid,
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij, o Heer, U niet
verlaten in uw diep verdriet,
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

10. JEZUS WORDT GEKRUISIGD

Lezen: Marcus 15: 22
Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent.

Stilte

Tekst: De uiterste grens, de wanhoop nabij.
Alleen gelaten...
Alleen maar pijn...
Kan het nog dieper?
Kan het nog erger?
Is er iemand die mij ziet? 
Iemand die mij hoort, ook al schreeuw ik niet?
Iemand die bij mij blijft?

Lied: Razdjelisja rizy moja sjebje (Cor)
Zij hebben mijn kleren verdeeld en over mijn gewaad het lot geworpen.
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?!

11. JEZUS AAN HET KRUIS BESPOT

Lezen: Marcus 15: 29-32
De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij
die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te
komen.’ Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmer-
kingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet; laat die messias, die koning van
Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisig-
den beschimpten hem. 

Stilte

Tekst: Woorden kunnen je treffen,
en zo verschrikkelijk machteloos maken.
Je kunt je niet verweren, ook al is het zo niet waar.
Laat het bij de ander...
trek het je niet aan...
Blijf bij jezelf, bij wie je bent.
Ga de weg van de liefde, de weg naar het licht...

Lied: LB 576b: 1, 2 en 3 (Els en Cor)

1 O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,

o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.
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2 O hoofd zo hoog verheven,
o goddelijk gelaat,
waar werelden voor beven,
hoe bitter is uw smaad!
Gij, eens in ’t licht gedragen,
door engelen omstuwd,
wie heeft U zo geslagen,
gelasterd en gespuwd?

3 O Heer, uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,
om mij is het, mijn zonden,
mijn schuld, mijn grote schuld.
O God, ik ga verloren
om wat ik heb gedaan,
als Gij mij niet wilt horen.
Zie mij in liefde aan.

12. JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Lezen: Marcus 15: 33-37
Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde
daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze
taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden,
zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die
met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we
eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste
adem uit. 

Stilte

Lied: ZZZ 271: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten (Els en Cor)

refrein:
God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

1 ‘Mijn God’, roep ik overdag en Gij zwijgt,
ik roep het ’s nachts en Gij laat mij maar roepen.

refrein

2 Onze vaderen hadden vertrouwen in U,
vertrouwen, en Gij zijt hun redding geweest.

refrein

3 Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst
en nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

refrein

4 Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,
gehoond door de mensen, veracht door de buurt.

refrein

5 Ik ben bespottelijk in aller ogen,
iedereen lacht me hoofdschuddend uit:

refrein

6 ‘Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,
laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem.’

refrein
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13. JEZUS VAN HET KRUIS GENOMEN

Lezen: Marcus 15: 42-46
Toen de avond al gevallen was (het was de ‘voorbereidingsdag’, dat wil zeggen de dag voor de
sabbat), kwam Josef van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer, die zelf ook de komst van het
koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het
lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemdde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij
zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was, en toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het
lijk aan Josef. Josef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen.
Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. 

Stilte

Tekst: In doeken gewikkeld
geboorte, nieuwe geboorte
de cirkel is rond
teder gebaar
het eerste, het laatste...

Lied: In manus tuas, Pater (Els en Cor)

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum (2x)
(vertaling: In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest)

14. DE WEG NAAR HET LICHT

Tekst: Gedicht ‘Doortocht’ van Oeke Kruythof

Jij wilt met mij de weg van lijden gaan
mijn stil en ongehuild verdriet – 
voor Jou hoef ik niets om te spitten
nog voor ik roep, ken Jij mij
vind Jij mij in de diepste laag
van mijn gemoed – nog voor ik roep

ik wil met Jou de weg van lijden gaan
Jouw stil en ongehuild verdriet
in vele eeuwen opgestapeld – 
zo draag Jij mij, zo draag ik Jou
tot aan het eerste ochtendgloren
de nacht voorbij
wanneer de nevelen zich scheuren
en Jij – Verrezene – mij lichtend 
voorgaat in de nieuwgeboren Dag

Stilte

Lied: Ave Verum van Edgar Elgar (Els)



Gebed
V Aan U die het leven bent en het leven geeft, wordt het leven ontzegd onder ons. Vergeef ons

de dwaasheid, dat we de bron van ons bestaan willen dempen. Leer ons ontdekken hoezeer U
de zin bent van ons bestaan. Leer ons geloven dat wij meer mens worden naarmate U meer
onze God bent, dat wij onszelf pas wezenlijk vinden in de overgave aan U. 

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig! 
V Heer, het geheim van uw kruisweg gaat ons te boven: U bent geen slachtoffer geworden, U

hebt het willen zijn. U bent niet de dupe geworden van het verraad van Judas, de haat van de
vromen, ’t beleid van de machthebbers of de gang van het lot. 
U ging de koninklijke weg van uw eigen hart. Dat alles begrijpen kunnen wij niet. Uw weg ver-
klaren lukt ons niet. Maar één ding is ons helder als de dag: het geheim van uw kruis is de trouw
van uw liefde.

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig!
V U weet hoeveel een mens kan verdragen en waar het einde is van zijn kracht. U hebt onze

zwakheid tot op de bodem gedeeld. Leer ons nooit vergeten dat U ons niet verbiedt om zwak te
zijn, maar dat U ons aanbiedt om steeds weer kracht te putten uit U, die daartoe geheel uit-
geput wilde worden, en op te staan, bemoedigd door wat U volbracht.

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig!
V Over U zijn wij gevallen, Heer. U ziende ontdekken we pas het gewicht van onze schuld; ont-

dekken we pas hoe eindeloos verdraagzaam U met ons moet zijn. Heer van ons hart, U wilt dus
tot het uiterste dat wij op U steunen zullen. Laat ons dat dan niet in hoogmoed afweren en uw
leed verzwaren. Erbarm U over allen die vallen.

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig!
V Heer, uw liefde is sterker dan de dood.

Uw zwijgen overstemt alle macht van het duister. 
Uw zwakheid trotseert alle tegenstand: 
U is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 

A Ontferm U over ons, God, en wees ons genadig! Amen.

Lied: LB 590 (Cor en Els)

1 Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2 De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3 Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4 ’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

5 Hoe wonderlijk, uitzonderlijk, een sabbat is gekomen:
eens voor al heeft Hij het juk van ons afgenomen.

Zegen 

De paaskaars wordt gedoofd. In stilte verlaten we de kerk.
Buiten bij het kruis worden kaarsjes neergezet.
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